Jaarinschrijving
Algemene voorwaarden Zangles
Lovely Leonie Music
1. Bij inschrijving verbindt u zich aan deze algemene voorwaarden.
2. Dit is een inschrijving voor 12 maanden. (38+2 lessen*, les duurt 30 minuten). Dit
betekent, dat u elke maand €60,- betaalt tot 12 maanden na inschrijving. Na de 11e
maand kunt u opzeggen per maand. Stel u zegt op in januari dan heeft u les tot eind
februari. Opzeggen kan alleen via email info@leoniepeerboom.nl.
3. Opzeggen voordat de 12 maanden voorbij zijn is niet mogelijk.
4. Afzeggen van een les moet minimaal 24 uur van tevoren worden gemeld. Lessen die
op tijd zijn afgemeld mogen ingehaald worden, eenmaal per maand. Bij langdurige
uitval graag contact opnemen om samen een passende oplossing te vinden.
5. Lessen die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgemeld worden in rekening
gebracht en kunnen niet ingehaald worden.
6. Als de leerling te laat komt in de les, wordt dit niet gecompenseerd met uitloop.
7. Het lesgeld dient op de eerste dag van de maand op mijn rekening te staan. Indien dit
niet het geval is gaat de les niet door, maar wordt deze wel in rekening gebracht.
8. Wijzigingen van persoonsgegevens graag z.s.m. doorgeven aan de docent.
9. Schade veroorzaakt door leerlingen en/of meegebrachte gasten wordt verhaald op de
betreffende persoon.
10. Lovely Leonie Music is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van
eigendommen van leerlingen en/of meegebrachte gasten.
11. Als een bestaande leerling een nieuwe leerling introduceert, dan ontvangt hij/zij
hiervoor een gratis les.
* Je krijgt altijd 2 lessen extra mochten de lessen een keer niet kunnen doorgaan vanuit de docent.

Bijvoorbeeld bij ziekte, storm, gladde wegen etc.

Naam

Telefoonnummer

Adres

Mobiele nummer

Postcode

E-mail adres

Woonplaats

Start datum

Geboortedatum
schrijft zich in voor zangles in het seizoen 20
- 20
en gaat akkoord
met de hierboven beschreven algemene voorwaarden van Lovely Leonie Music.
Handtekening:
………………………………

Datum:
……………………………

